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Woningbouw, hoge prioriteit 
Om wonen voor iedereen bereikbaar te maken, is een groot en gevarieerd woningbouwprogramma nodig van 
huur- en koophuizen, in stad en dorpen. Stads- en dorpsuitbreiding zijn daarbij allerminst taboe, gezocht moet 
worden naar geschikte nieuwe bouwlocaties. Wellicht moet het gemeentebestuur zelfs een actieve rol nemen in 
de ontwikkeling van projecten. Mogelijkheden om binnen de bestaande kernen te bouwen (‘inbreiding’) moeten 
optimaal worden benut. Bij alle ruimtelijke plannen moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de 
belangen van verschillende bevolkingsgroepen: van jong tot oud, van huurder tot koper, van tijdelijke inwoners 
(studenten, arbeidsmigranten) tot permanente vestigers. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van Stadsoevers. 
Wonen in Roosendaal moet betekenen dat voor alle fasen van je leven voorzieningen aanwezig zijn. Voor jongeren 
die hulp behoeven, voor senioren voor wie het huis te groot is, voor kwetsbaren, zoals mensen met een beperking. 
En voor wie de weg niet kan vinden in het stelsel van speciale voorzieningen, is er ondersteuning. De overheid kan 
daarbij een handje helpen. 

Veilig en respectvol
Veiligheid is een van de speerpunten van de VVD. Veilig wonen en werken in een vriendelijke omgeving. Zowel in 
het verkeer als in de omgang met medemensen moeten Roosendalers zich te allen tijde veilig voelen. Criminaliteit 
wordt hard aangepakt, voor huftergedrag is geen plaats. Er dient prioriteit te komen voor het bestrijden van 
ondermijning van overheidsdiensten en -functionarissen. Discriminatie hoort niet thuis in onze stad, voor iedereen 
is er een plek, ongeacht huidskleur, seksuele geaardheid. Wel mag van nieuwe inwoners verwacht worden dat 
ze de Nederlandse taal (leren) spreken om optimaal te integreren. Aan de andere kant van het spectrum staan 
afgewezen asielzoekers en illegale migranten. Voor hen is geen plaats in Nederland, en dus ook niet in Roosendaal. 

Ruimte en minder barrières voor ondernemerschap 
De VVD pleit voor een bedrijfsvriendelijk (vestigings)klimaat. Een gezonde economie levert banen op en die zorgen 
voor een welvarende gemeente met gelukkige inwoners. Het MKB is niet voor niets de banenmotor van onze 
maatschappij. Ondernemingen spelen een belangrijke rol en moeten waar mogelijk gefaciliteerd worden. Een 
ondernemersloket dient als aanspreekpunt bij de overheid. Vooral om het woud en vaak de frustraties aan regels op 
veel vlottere manier toe te passen. Daar is empathie voor nodig, betrokkenheid vanuit de ambtenarij. Een voormalig 
ondernemer aannemen in een dergelijke rol als liaison, verdient aanbeveling. Kennisbanen en hoogwaardige 
techniek Stad en dorpen moeten zich meer ontwikkelen door ruimte te laten ontstaan voor kennisbanen. Bij logistieke 
bedrijven dus niet alleen de handjes, maar ook de brains. Bijvoorbeeld door een logistiek lab te faciliteren of een 
techlab/campus waar ontwikkelingen rondom moderne technieken een rol krijgen. Betrokkenheid van onderwijs 
en ondernemers is essentieel. Tegelijkertijd zal de overheid op alle fronten moeten ondersteunen of zelfs initiëren. 
Gerelateerde industrieën kunnen een plaats krijgen in het brede aanbod dat al voorhanden is, met hoogwaardige 
werkgelegenheid en opleidingsplaatsen als gevolg.
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Aantrekkelijke binnenstad en dorpskernen 
Aantrekkingskracht voor bewoners zit mede in een aantrekkelijke dorpskernen en binnenstad. Daar is de afgelopen 
jaren op fysiek gebied, in de openbare ruimte, een flinke slag geslagen. Die ontwikkeling moet zich verder doorzetten, 
ook vertaald naar ondernemerschap. Een goed geoutilleerde, aantrekkelijke binnenstad, waar naast een breed 
winkelaanbod en gevarieerde horeca ook plaats is voor (top)evenementen en hoogstaande cultuur willen mensen 
graag verblijven. Hierin moet het bureau Citymarketing, samen met plaatselijke makelaars een meer inhoudelijke 
rol krijgen. In plaats van poster plakken en korting acties organiseren, moet het aantrekken en faciliteren van 
ondernemers de belangrijkste prioriteit zijn om aantrekkelijk te worden voor een groter en breder schare bezoekers. 

Een mooie, groene, landelijke omgeving 
Onze gemeente ligt in een prachtig gebied. Laten we daar trots op blijven! Een landelijk gelegen gemeente als 
Roosendaal blijft uiteraard ruimte bieden aan de agrarische sector en eraan gelieerde bedrijven. VVD is voor 
streekproducten in de schappen. Als boerenbedrijven met nieuwe initiatieven komen (winkels, toeristische 
activiteiten), staat de overheid daar in principe voor open. Roosendaal is een groene gemeente, en dat moet zo 
blijven. VVD is voorstander van nieuwe vormen van natuurbeheer, zoals het aanleggen van voedselbossen. Ook 
ontwikkelingen naar minder intensieve veehouderij en beperken van gifgebruik, behoren tot een behoud van een 
beter leefmilieu en gezonde voeding. Nieuwe energie mogelijkheden (zon, waterstof) moeten worden benut, zodat 
Roosendaal een wezenlijke bijdrage blijft leveren aan een schoner milieu en een gezonde toekomst. 

Infrastructuur
Een goede bereikbaarheid is voor een logistieke hotspot als Roosendaal een eerste vereiste. Het wegennet dient 
op peil te blijven, maar snelwegen mogen geen belemmering vormen voor het woongenot, de bereikbaarheid van 
woonwijken én de volksgezondheid. De A58 dient daarom uit de stad te verdwijnen. Roosendaal is nog de enige 
Brabantse gemeente met een vervuilende snelweg die de gemeente doorkruist. Binnen de stad zijn enkele logische 
verbindingsschakels hoognodig: doortrekking van de Willem Dreesweg naar de Zundertseweg, opwaardering 
Kade Tunneltje, herinrichting Stationsplein, verbetering fietsverbindingen, betere ontsluiting van Tolberg. En, het 
waardevol invullen van de ruimte die ontstaat bij het opnieuw invullen van het rijksweggebied. De pluspunten van 
de aanwezigheid van het spoor moeten we beter gebruiken. Omleiding van het traject voor gevaarlijke stoffen 
(dus ver buiten de stad) is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar moet wel prominent op de agenda. We 
moeten alert blijven op het behoud van goede treinverbindingen. Dat is één van de belangrijke speerpunten om 
Roosendaal aantrekkelijk te houden. De verbindingen naar Zeeland, België, Rotterdam en Breda zijn essentieel 
voor bedrijfsleven, studenten, gepensioneerden en medewerkers van overheidsorganen die in en om Roosendaal 
zijn gevestigd. 
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Bereikbaar voor iedereen
Bereikbaarheid door middel van personenvervoer per trein en bus, moet worden verbeterd. Nieuwe vormen, zoals 
e-scooters en steps sluiten we hier niet uit. Naast werken, verdienen mensen het ook, om te kunnen ontspannen. 
Op dat vlak is er in onze gemeente al veel bereikt, met parken, een keur aan hoogwaardige sportcomplexen, 
recreatiegebieden en prima fiets- en wandelmogelijkheden. Blijven werken aan deze voorzieningen blijft van groot 
belang. En in te zeer versteende omgevingen moet extra groen komen. Aantasting van de woonomgeving door 
zwerfvuil, hondenpoep en andere ontsierende elementen, moet voorkomen en fel bestreden worden. 

Gezondheid en zorg
Gezondheid is een groot goed voor iedereen. Ruim baan voor goede, eigentijdse gezondheidspreventie, zowel 
mentaal als fysiek. Een goed geoutilleerd streekziekenhuis, voldoende andere professionele (para)medische 
zorg, opvang voor mensen in sociale of psychische problemen zijn voorzieningen die in de gemeente Roosendaal 
thuishoren en de VVD maakt zich daar hard voor. Maar ook voor initiatieven die een gezonde levensstijl ondersteunen, 
voor jong en oud. 

Blijven leren
Van oudsher is Roosendaal een onderwijsstad, met een breed palet aan scholingsmogelijkheden. Tot voor enkele 
jaren bleef het aanbod beperkt tot het middelbaar onderwijs (algemeen vormend en beroeps), maar nu zijn er 
ook vervolgopleidingen. Een interessante en belangrijke ontwikkeling, die kansen biedt, maar ook om extra 
voorzieningen vraagt. Goede ontsluiting van onderwijsinstellingen, voldoende woonvoorzieningen voor jongeren, 
een breed pakket aan recreatiemogelijkheden. Naast basis, middelbaar en beroepsonderwijs verdient de gemeente 
onderwijs op hoger niveau. Aansluiting met de vervolgopleiding of een baan, dient al in samenwerking met school 
en overheid gefaciliteerd te worden. Daarvoor wil de VVD zich inzetten. 

Aansluiting houden met de ouder wordende medemens 
Voorkomen moet worden dat ouder wordende inwoners van de gemeente Roosendaal in een isolement raken. 
Voor senioren worden daarom niet alleen overlegstructuren in het leven geroepen, het houden van contactdagen 
met ouderen wordt gestimuleerd en een speciale seniorenconsulent aangesteld. Om in de wirwar van nieuwe 
technologie, communicatiekanalen en bureaucratie door de bomen het bos te kunnen zien, moeten senioren terug 
kunnen vallen op ondersteuning.  

Leiderschap tonen, verantwoordelijkheid nemen, communiceren 
De VVD wil verantwoordelijkheid nemen en deze programmapunten realiseren als onderdeel van het 
gemeentebestuur dat luistert naar de inwoners, die worden betrokken bij de besluitvorming en die respectvol 
worden behandeld en serieus worden genomen als er klachten, vragen of wensen zijn. Een gemeentebestuur 
dat zorgvuldig omgaat met de beschikbare financiële middelen en dat tegelijk openstaat voor vernieuwing en 
samenwerking. Uit onderzoek blijkt dat “de gemeente” karig communiceert en inwoners onvoldoende betrekt bij 
plan- en besluitvorming. Tegelijkertijd kunnen ook dienstbaarheid aan verenigingen en bedrijven vele malen beter. 
Meer reflectie en intervisie is hard nodig in politiek, maar ook bij het dagelijks bestuur en de ambtenaren. De 
Roosendaalse VVD neemt dit ter harte en zal in een nieuwe regeerperiode met een breed gedragen aanpak komen 
om de betrokkenheid van inwoners veel zorgvuldiger aan te pakken. Meer empathie tonen en ernaar handelen zijn 
daarbij de basis. 


